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УКАЗ

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ
КРИВИЧНОГ ЗАКОНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допуни Кривичног
закона Републике Српске, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној
15. децембра 2011. године, а Вијеће народа 27. децембра
2011. године констатовало да усвојеним Законом о
измјенама и допуни Кривичног закона Републике Српске
није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3540/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ КРИВИЧНОГ ЗАКОНА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.
У Кривичном закону Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 70/06
и 73/10) у члану 32. став 2. брише се.
Члан 2.
У члану 42. став 4. брише се.
Члан 3.
У члану 44. у ставу 1. послије ријечи: “дуготрајног затвора” брише се запета и ријечи: “казну малољетничког затвора”.
Члан 4.
Глава шеста: “Васпитне препоруке, мјере и казне за малољетнике” и чл. 63. до 93. бришу се.

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о
образовању одраслих, који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на Четрнаестој сједници, одржаној 15.
децембра 2011. године, а Вијеће народа 27. децембра 2011.
године констатовало да усвојеним Законом о измјенама и
допунама Закона о образовању одраслих није угрожен витални национални интерес ни једног конститутивног народа у Републици Српској.
Број: 01-020-3543/11
29. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Републике,
Милорад Додик, с.р.

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Члан 1.
У Закону о образовању одраслих (“Службени гласник
Републике Српске”, број 59/09) у члану 5. тачка а) ријечи:
“која су завршила основно образовање у редовном школовању и друга лица која се образују, а да при том немају статус ученика или студента” бришу се.
Члан 2.
У члану 13. став 2. брише се.
Члан 3.
У члану 18. став 2. ријечи: “Удружења послодаваца” замјењују се ријечима: “већинског репрезентативног удружења послодаваца на нивоу Републике”.
У члану 18. послије става 2. додаје се нови став 3., који гласи:
“(3) Министар, на приједлог Завода, доноси формалне
наставне планове и програме образовања одраслих за занимања трећег и четвртог степена сложености.”.

Члан 6.
У члану 101. у ставу 2. у тачки 3) послије ријечи: “новчану казну” брише се запета и додаје ријеч: “или”, а ријечи: “и на малољетнички затвор” бришу се.

Члан 4.
У члану 20. у ставу 2. ријечи: “колико и извођење програма за образовање редовних ученика” замјењују се ријечима: “у складу са бројем часова предвиђеним програмима
средњег стручног образовања одраслих”.
Став 3. брише се.
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 7.
У наслову члана 106. ријечи: “и малољетничког затвора” бришу се.
У истом члану став 3. брише се.

Члан 5.
У члану 24. у ставу 2. послије ријечи: “студента” додаје се запета и ријечи: “уколико уписује формални програм
образовања одраслих”.

Члан 5.
У члану 100. у ставу 5. ријечи: “или малољетничког затвора” бришу се.

Члан 8.
У члану 108. став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.
Члан 9.
У члану 109. став 6. брише се.
Члан 10.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-2011/11
15. децембра 2011. године
Бања Лука
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Предсједник
Народне скупштине,
Мр Игор Радојичић, с.р.

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94), д о н о с и м

Члан 6.
У члану 25. у ставу 3. у тачки в) брише се запета и додаје ријеч: “и”.
У истом ставу у тачки г) послије ријечи: “образовања”
брише се ријеч: “и” и додаје тачка.
У истом ставу тачка д) брише се.
Члан 7.
Члан 40. мијења се и гласи:
“(1) Унутрашњи надзор над спровођењем овог закона
врши Министарство.
(2) Надзор над стручним радом организатора образовања одраслих врши Завод.
(3) Инспекцијски надзор над примјеном овог закона и
других прописа из области образовања одраслих врши Републичка управа за инспекцијске послове, посредством
просвјетне инспекције.”.

